
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว32181 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และ 5/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
รวม 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
นางสาววรรณวิมล  บรรลือ 

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 (ว32181) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และ 5/11  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน 
ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผลประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 
(ชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

1. ปฐมนิเทศ แนะนำวิธีการเรียน และ 
Pre Test เรื่อง อากาศ 
2. องค์ประกอบในอากาศ 

Google meet 
SKP online 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-001/  

- 1. ทำ Pre Test ใน 
Google Forms 
2. การเข้าเรยีน 
3. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 

Google 
classroom 

3  

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

อะตอม - - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-002/ 
- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-003/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

3  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

1. ธาตุ 
2. การใช้ประโยชน์จากอากาศ 
และมลพิษทางอากาศ 

- - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-004/  
- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-005/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

3  

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

Post Test เรื่อง อากาศ - - - ทำ Post Test ใน 
Google Forms 

10  

Pre Test เรื่อง น้ำ 

Google meet 
SKP online 

- - - ทำ Pre Test ใน 
Google Forms 

Google 
classroom 

2  

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

1. โมเลกลุของน้ำ 
2. พันธะโคเวเลนต ์

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-007/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

3  
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สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน 
ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผลประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 
(ชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

1. พันธะโคเวเลนต ์
2. สารในแหล่งน้ำธรรมชาต ิ

Google meet 
SKP online 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-008/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

Google 
classroom 

3  

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

พันธะไอออนิก - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-009/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

3  

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1. พันธะไอออนิก 
2. การละลายของสารในน้ำ 
 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-010/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 

2  

3. Post Test เรื่อง น้ำ - - - ทำ Post Test ใน 
Google Forms 

10  

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรยีนได้มีเวลาสะสางภาระงานท่ีไดร้ับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

1. Pre Test เรื่อง อาหาร 
2. ไขมันและน้ำมัน 

Google meet 
SKP online 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-011/  

- 1. ทำ Pre Test ใน 
Google Forms 
2. การเข้าเรยีน 
3. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 

Google 
classroom 

3  

11 9 – 13 
ส.ค. 64 

1. ไขมันและน้ำมัน 
2. คาร์โบไฮเดรต 

- - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-011/  
- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-012/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 
 

3  
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สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน 
ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผลประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 
(ชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

12 16 – 20 
ส.ค. 64 

1. คาร์โบไฮเดรต 
2. โปรตีน 

Google meet 
SKP online 

- - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-012/ 
- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-013/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

Google 
classroom 

3  

13 23 – 27 
ส.ค. 64 

1. โปรตีน 
2. วิตามินและเกลือแร ่

- - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-013/  
- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-014/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

2  

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

1. บรรจุภณัฑส์ำหรับอาหาร - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-015/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 

2  

2. Post Test เรื่อง อาหาร - - - ทำ Post Test ใน 
Google Forms 

10  

15 6 – 10  
ก.ย. 64 

1. Pre Test เรื่อง พลังงาน 
2. เชื้อเพลิง 

Google meet 
SKP online 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-016/  
- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-017/ 
 

- 1. ทำ Pre Test ใน 
Google Forms 
2. การเข้าเรยีน 
3. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 

Google 
classroom 

3  

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

1. เชื้อเพลิง 
2. แบตเตอรี ่

- - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-017/  
- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-018/  
 

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

3 ส่งงาน 
17 ก.ย. 64 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-014/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-014/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-014/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-015/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-015/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-015/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-016/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-016/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-016/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-018/


 

สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน 
ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผลประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 
(ชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

1. แบตเตอรี ่
2. สารกัมมันตรังส ี

Google meet 
SKP online 

- - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-018/ 
- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-019/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 

Google 
classroom 

2  

18 27- 28 
ก.ย. 64 

1. สารกัมมันตรังส ี - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
sci-basic/physical-sci-book1/sci-
m5b1-019/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 

2  

2. Post Test เรื่อง พลังงาน - - - ทำ Post Test ใน 
Google Forms 

10  

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 15 

 

19 4 – 6 
ต.ค. 64 

 

รวมคะแนน 100  
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